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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM NASJONAL GRUNNSTØTTE 

Vi viser til deres klage av 13. januar 2000 på Fordelingsutvalgets vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte for 2000. Klagen ble oversendt Barne- og familiedepartementet ved Fordelingsutvalgets ekspedisjon den  5. april 2000. 

Fordelingsutvalget avslo i brev av 13.desember 1999 søknad fra Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) om nasjonal grunnstøtte for 2000. Fordelingsutvalget begrunner vedtaket med at en organisasjon må være omfattet av bestemmelsene i §§ 6-9 i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for å motta nasjonal grunnstøtte. NLM opp fyller ikke kravet i § 8 nr. 2 om at organisasjoner i gruppe C må ha en demokratisk oppbygning, som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å kunne velges til tillitsverv. 

NLM påklager vedtaket i brev av 13.januar 2000. Organisasjonen anfører at Barne- og familiedepartementet i brev av 20. juni 1999 utvidet dispensasjonsadgangen i forskriften § 47 med to år. Videre viser organisasjonen til at det i forskriften § 8, Dr. 2 gis anledning til å dispensere fra kravet om en demokratisk oppbygging. Organisasjonen viser ti1 at den har lagt ned et stort arbeid for å tilpasse seg regelverket og anmoder om nok et år med dispensasjon fra kravet om en demokratisk oppbygging. 

Fordelingsutvalget har vurdert opplysningene i klagen og kommet til at det ikke fremkommer opp lysning er eller anførsler som gir grunnlag for å omgjøre utvalgets tidligere vedtak. Utvalget bemerker at dispensasjonsadgangen i forskriften er en kan - regel, som skal gi organisasjonene rimelig tid til å tilpasse seg forskriftens krav. NLM har hatt dispensasjon fra kravet om en demokratisk struktur i to år, og tilfredsstiller fortsatt ikke kravet til demokrati i barne- og ungdomsarbeidet. Utvalget anser NLM for lite konkrete i forhold til resultatet av endringsprosessen i organisasjonene og finner ikke grunnlag for å gi videre dispensasjon. 

Departementet avgjør klagen slik
NLM søker om nasjonal grunnstøtte i gruppe C for tilskuddsåret 2000, Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner § 8, nr. 2 krever at organisasjoner som får tilskudd i gruppe C må ha: 
en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonene og lik rett til å kunne velges til tillitsverv. 

NLM tilfredsstiller ikke denne bestemmelsen, fordi utsendingene til organisasjonens generalforsamling må ha fylt 20 år. Barne- og yngreslag i organisasjonen kan ikke sende utsendinger til generalforsamlingen. Organisasjonens generalforsamling og rådsmøte har et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen, og består derfor av menn. 

Forskriftens § 47 gir Fordelingsutvalget mulighet til å gi dispensasjon fra et eller flere av inngangskravene i §§ 6-9 for tilskuddsåret 2000. Av hensyn ti1 den pågående revisjonen av forskriften. vedtok departementet den 19. juli 1999 en tilleggsforskrift, som utvidet dispensasjonsadgangen i § 47 til å gjelde for tilskuddsårene 2000 og 2001. Endringen ble bekjentgjort i brev av 20. juli 1999. Der uttalte departementet følgende: 
Departementet gjør for øvrig oppmerksom på åt Fordelingsutvalgets praktisering av "dispensasjoner i forbindelse med tilskudd tilnasjonalt arbeid gradvis vil bli innskjerpet, fram til den nye forskriften gjelder fullt ut fra og med tilskuddsåret 2002. " 

NLM har hatt dispensasjon fra kravet i § 8, nr. 2 i to år. Fordelingsutvalgets vedtak om ikke å innvilge dispensasjon i ytterligere ett år er i tråd men instruksen fra departementet om innskjerping av praksis. 

Forskriftens § 8, nr. 2 sier videre: 
Fordelingsutvalget kan etter søknad gjøre unntak fra denne regelen. 

Muligheten for unntak fra kravet om demokratisk oppbygning for organisasjoner i gruppe C er først og fremst tiltenkt organisasjoner der aldersgrensen for demokratiske rettigheter er noe høyere enn 15 år. NLMs grunnregler fastsetter at utsendinger til organisasjonens generalforsamling må ha fylt 20 år. Denne aldersgrensen må anses å være svært høy, tatt i betraktning at stemmerettsalderen i Norge er 18 år. 

Videre fastsetter organisasjonens grunnregler at barne- og yngres lagene ikke kan velge representanter til organisasjonens generalforsamling. Dette forhindrer barn og ungdom fra demokratisk innflytelse i organisasjonen. Endelig er alle kvinner i organisasjonen forhindret fra å kunne velges inn i de øverste styrende organene i organisasjonen. Disse trekkene ved NLMs oppbygging gjør at tilskudd til organisasjonen ikke kan bidra til å st yrke organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati, eller som barns og ungdoms redskap er for deltakelse i samfunnet, hvilket er tilskuddsordningens formål, jr. § l. Departementet er derfor enig i Fordelingsutva1gets vurdering om ikke å gi dispensasjon i henhold til § 87 nr. 2 i dette tilfellet. 

Barne- og familiedepartementet stadfester med dette Fordelingsutvalgets vedtak av 13. desember 1999- Klagen tas ikke til følge. 



Med hilsen 

Haktor Helland (ef) 

Mette K. Solum 

Kopi til: Fordelingsutvalget 



